Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Košice,
1. 7. 2021
Číslo:
5/2021
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 5/2021
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 1.07.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 3 členovia komisie
Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV MÚ MČ Košice – Juh, tajomník komisie
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice – Juh
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry. Privítal prítomných
členov komisie. Predložil návrh programu rokovania. Za program hlasovali 3 členovia
komisie.
K bodu č. 2:
Mgr. Emil Kurčák, vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh informoval členov
komisie o:
- zabezpečení stravovania obyvateľov MČ v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice
- k dnešnému dňu má dohodu o stravovaní 420 občanov, za I. polrok bolo podaných 34 362
obedov,
- situácií pri poskytovaní sociálnych služieb v ZOS, Mlynárska č. 1, Košice
- obsadených je 12 miest , 13 miesto bude obsadené 6.7.2021,
- od 1.7.2021 dochádza v súlade s § 23 VZN mesta Košice č. 212 k úprave úhrad za
poskytované sociálne služby,
- situácií pri poskytovaní sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby,
- od 1.7.2021 dochádza v súlade s § 23 VZN mesta Košice č. 212 k úprave úhrad za
poskytované sociálne služby,
- od 1.7.2021 MČ opätovne zabezpečuje vyhľadávaciu opatrovateľskú službu,
- pracovnom rokovaní starostu MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslava Hlinku so zástupcami
Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity dňa 30.6.2021, zastúpeným
Mgr. Eduardom Čonkom, riaditeľom odboru regionálnej koordinácie. Cieľom rokovania
bolo oboznámenie prítomných s aktuálnou situáciou v uvedenej problematike a hľadanie

možných riešení ako pomôcť rómskej komunite bývajúcej v MČ Košice – Juh.
- registrácií seniorov MČ na očkovanie proti vírusu COVID 19 zamestnancami OSV MÚ MČ
Košice – Juh.

Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
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tajomník komisie

...................................
predseda komisie

